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Resumo

Os direitos sociais estão transpassados pelas imposições
neoliberais, que revelam o nível de confronto entre as classes
em face das expressões da questão social. Neste contexto,
propõe-se uma análise da política social no Brasil, através de
pesquisa bibliográfica. Compreendem-se as políticas sociais
como expressões do processo de lutas na sociedade capitalista,
cujos embates entre projetos societários antagônicos implicam
avanços e retrocessos na relação Estado-sociedade-mercado.
Assim, estas são recursos lançados à classe trabalhadora que
promovem sua reprodução subalterna e possibilitam sua
resistência. Na perspectiva neoliberal, são focalizadas,
marcadas pela retração outrora conquistada da
responsabilidade estatal em sua condução.

Palavras-chave: Políticas sociais; Neoliberalismo; Classes
Sociais.

Abstract

The social rights are crossed by neoliberal impositions, which
reveal the level of confrontation between the classes in view of
the expressions of the social question. In this context, there is
proposed an analysis of the social policies in Brazil, through
bibliographical inquiry. There are understood the social policies
as expressions of the process of struggles in the capitalist
society, which crashes between antagonistic societal projects
implicate advancements and retreats in the relation State-
society-market. So, these are resources launched to the hard-
working class that promote his subordinate reproduction and
make possible his resistance. In the neoliberal perspective, they
are focused, marked by the retraction once upon a time
conquered of the state-owned responsibility in his driving.
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1 INTRODUÇÃO

As políticas sociais podem ser compreendidas como recursos sócio-históricos,

cujas bases se reportam ao surgimento das expressões da questão social2 e, por

conseguinte, à necessidade de controle do potencial ameaçador do trabalho à continuidade

da sociedade capitalista. Nesse viés, analisá-las implica perceber as correlações de forças

presentes em cada momento histórico, as quais dirão sobre as possibilidades de retrocesso

ou ampliação de direitos a/ao trabalhadora/or. Direitos esses, circunscritos à necessidade de

obtenção do consenso de classe pelos setores dominantes.

Destarte, refleti-las, no processo de consolidação e espraiamento do

neoliberalismo em meio a nuances da sociabilidade, trata-se de perceber um arcabouço de

ardilosidades que congregam medidas coercitivas; universaliza a concorrência; consolida o

mercado mundial; expande os meios de propagação do seu ideário; centra a produção

agrícola a imposições do agronegócio; promove o desenfrear da especulação imobiliária,

dentre outros. Ademais, permeia a dinâmica de superação e formulação dos mecanismos de

exploração da vida.

Este contexto adquire legitimidade a partir da função do Estado do capital que

fomenta a subordinação das relações sociais diante da esfera econômica. Ao abrir o campo

de disputa que rege as políticas sociais aos interesses privados, desloca, paulatinamente,

os direitos sociais à lógica mercantil. Para tanto, ampliam-se aos artifícios de desarticulação

e criminalização dos movimentos de luta da classe trabalhadora que trazem a questão social

no cerne das suas demandas.

2 CONFIGURAÇÕES E RECONFIGURAÇÕES DO ESTADO AOS MOLDES
CAPITALISTA

Pensar o Estado como eixo político de consolidação e disseminação da ordem

capitalista implica analisá-lo em sua intervenção no crescimento econômico e social. Em

2 Refere-se ao conjunto das refrações das desigualdades que tem como elemento fundante a
produção social e a apropriação privada de seus frutos, por uma mínima parcela abastada da
sociedade que se mantém através da exploração da classe trabalhadora (IAMAMOTO, 2000).



certas circunstâncias, essa ingerência contrasta com períodos, nos quais o mercado se

reformula, passa por mutações, visando à continuidade da sociedade de classes. Nesse

prisma, passa a emergir como o princípio propulsor do crescimento econômico que

necessita de um Estado flexível, e responda às suas demandas, ou siga os seus trâmites.

É intrínseco a esse sistema o desencadear de crises que podem remeter-se as

metamorfoses do mercado atrelado às reconfigurações do Estado. Essas duas instâncias

podem entrar em 'colapso'. Tal corolário pode ser evidenciado na década de 1970, a partir

dos 'abalos' econômicos e ficais.

Assim, para estudiosos contrastantes como Pereira (1997), a crise dos anos

1970, representou uma falha do Estado na gestão econômica, principalmente uma 'falha'

dos países do bloco soviético, cujos regimes entraram num gradual processo de desmonte,

devido à própria Guerra Fria. Este contexto, proporcionou o avanço do capitalismo, nos

países de linha socialista; e a própria ascensão de regimes aos moldes ditatoriais nesses

países soviéticos, que se defrontaram com a expansão do capital, o processo de

globalização, o pressionamento do mercado, a demanda pela redução de investimentos no

âmbito social.

O papel do Estado como regulador da economia e administrador das relações

econômicas, é constantemente questionado pelos neoliberais, que buscam colocar as

relações de mercado acima das relações econômicas gestadas pelo Estado, tendendo a

'minimizar a intervenção estatal, e 'maximizar' a gestão do mercado.

Compreendido assim, o Estado capitalista gerencia, através do direito3, os

interesses da classe trabalhadora, pela mediação dos interesses dominantes. É nesse bojo

que ele é chamado a atuar mediante as políticas sociais, entendendo que essa atuação

varia, conforme as requisições dos capitalistas na manutenção da dinamicidade social, a

qual precisa ter as mínimas condições de consumo, de compra e venda.

É no momento de mediação requerido na manutenção da hegemonia de classe,

que se fazem presentes as demandas pela intervenção social estatal. Estas que favorecem

as articulações do capital, numa transferência gradual da renda socialmente produzida e

recolhida pelos aparatos estatais aos membros das classes subalternas. Isso, em última

instância, colabora para a reprodução das classes e, contraditoriamente, possibilita seu

questionamento.

Como situa Iamamoto (1995, p. 83-84),

3 O instrumento favorável ao processo pelo qual cada Estado tende a criar e a manter certo
tipo de civilização e de cidadão, bem como tende a fazer desaparecer certos costumes e hábitos e a
difundir outros segundos os fins almejados (GRAMSCI, 1980).



[…] se o Estado se reserva o poder de regular tais políticas, orienta-se também no
sentido de favorecer a participação da iniciativa privada na área da prestação de
serviços sociais, como campo de investimento do capital ou meio de obtenção de
vantagens fiscais, fazendo com que a qualidade dos serviços seja subordinada aos
requisitos de rentabilidade das empresas que atuam no campo. Soma-se a isso uma
outra particularidade: esses serviços devem ser financiados, total ou parcialmente,
pelos próprios beneficiários. Da lógica que preside a estruturação dos serviços
sociais, não faz parte qualquer componente distributivista. Ao contrário, não se trata
de distribuir, mas de construir, de acrescentar o capital investido, ampliando
conseqüentemente as desigualdades sociais.

Contudo, só se pode falar em política social no conjunto de ações construídas

pelo keynesianismo4 voltadas a garantia dos direitos sociais e a uma maior intervenção do

Estado; este por sua vez, fruto da estruturação do Estado Welfariano como resposta à Crise

de 1929 e como negação do liberalismo. Assim, ampliou o fomento ao pleno emprego, a

abertura de cargos públicos; o investimento em obras de infraestrutura, com financiamento

estatal, para o surgimento de novos postos de emprego; além da ascensão de uma classe

de burocratas, com qualificação técnica.

Com o processo de globalização, ocorreu um maior investimento dos capitalistas

em aparatos tecnológicos, sendo que esse investimento foi possível devido às medidas de

redução das tributações de transporte e comunicação. Visto que essas duas instâncias,

além de outras estavam, cobertas por investimentos estatais e públicos, o que viabilizou a

expansão do mercado capitalista. Nesse processo, lançou-se mão do Pacto keynesiano-

fordista5, mediado pelo Estado, que negociava os interesses das classes opostas.

Ideologicamente, buscou-se afirmar a não polarização entre Estado e mercado,

já que necessitavam ser complementares, 'andarem' juntos, numa interação 'quase que

simbiótica'. Este modelo de Estado coadunou com a emergência do mercado e com a

continuação da implementação das medidas sociais. Estas se revelaram como mecanismos

de 'distribuição de renda', sendo ínfimas, apesar de ter sido exigido do Estado que estivesse

fortalecido para intervir nas demandas sociais, contando com a 'solidariedade' das

instituições filantrópicas, do terceiro setor.

Entretanto, num fluxo não homeostático, Pereira (1997) traz que a partir da

década de 1980, surtiu uma expansão das forças de mando do mercado capitalista,

4 A política keynesiana, portanto, a partir da ação do Estado, de elevar a demanda global,
antes de evitar a crise, vai amortecê-la através de alguns mecanismos, que seriam impensáveis pela
burguesia liberal stricto sensu. São eles: a planificação indicativa da economia, na perspectiva de
evitar os riscos das amplas flutuações periódicas; a intervenção na relação capital/trabalho através da
política salarial e do “controle de preços”; a distribuição de subsídios; a política fiscal; a oferta de
créditos combinada a uma política de juros; e as políticas sociais. (BEHRING; BOSCHETTI, 2008, p.
85-86)
5 Para detalhes recomendam-se os estudos de Harvey.



favorecido pela perda das forças do Estado Intervencionista. O Estado precisava estar

fortalecido, mas deveria baratear-se, reduzir a tributação, os impostos para absorção das

empresas internacionais, para uma abertura as multinacionais, as grandes empresas e seus

investimentos. Assim, a crise que se instaurou pós-década de 1980, representou uma crise

do Estado de Bem Estar Social, o qual se torna mínimo às demandas sociais e subordina-se

às do mercado capitalista.

Apresentando-se como uma crise das medidas desenvolvimentistas, em países

que estavam crescendo economicamente, como os países latinos. Logo, reduzia-se o

processo de industrialização, e ampliava-se a abertura as importações e aos investimentos

internacionais. Em meio a esse cenário conflituoso de esfacelamento da política de Bem-

Estar Social, a resposta efetivada se deu através da reorganização estatal que modelava o

seu âmbito político/econômico às diretrizes capitalistas do presente. Dessa forma, buscaram

suporte nas ideias liberais, adequando-as a exigências de manutenção da hegemonia da

classe capitalista no contexto presente.

O neoliberalismo traz, pois, uma nova forma de estruturar as políticas públicas e

sociais em uma perspectiva que sua condição dirigente se mantenha, embora alterando os

elementos do consenso de classes. Isso se deu no plano interno dos Estados nacionais

mundializados pela financeirização, bem como nas relações entre países e blocos de poder

econômico- político.

3 AS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS CONSTRANGIDAS PELO NEOLIBERALISMO

Ao analisar a conjuntura brasileira, pode-se identificar a inserção acentuada do

neoliberalismo6 através do esfacelamento dos direitos sociais, norteado pelos grandes

conglomerados financeiros que emanam dos países capitalistas centrais. Inferindo que o

Brasil é um elo intermediário do desenvolvimento capitalista latino-americano, se fez

fundante que este abrisse seu território para o capital privado internacional. Porém, ao dar

espaço a essas camadas dominantes, estas se colocam numa constante situação de

insatisfação em que o Estado mesmo manobrado por seus trâmites não consegue sucumbir

as suas necessidades vorazes.

6 [...] o neoliberalismo transformou as regras do jogo político. A governança substituiu o governo;
os direitos e as liberdades têm prioridade sobre a democracia; a lei e as parcerias público-privadas,
feitas sem transparência, substituíram as capacidades deliberativas baseadas em solidariedades
sociais. Culturas oposicionistas tiveram, portanto, de se adaptar a essas novas regras e encontrar
novas maneiras de desafiar a hegemonia da ordem existente. (HARVEY, 2013, p. 32)



Nesta perspectiva, o neoliberalismo inicia sua consolidação por meio de

discursos que definem o Estado como ineficaz, corruptível, propulsor de crises, dispendioso

e traz como resposta um projeto messiânico pautado em reformas a níveis jurídicos,

econômicos e sociais, em um sentido que permiti maior flexibilidade nas relações entre as

classes.

Remetendo-se as contradições do mundo do trabalho em que a mercadoria

passa a ser o elemento central na mediação das relações sociais, torna-se explícito o não

reconhecimento das/os trabalhadoras/es da totalidade do processo de produção. O trabalho

tende afastar-se cada vez mais de sua dimensão ontológica que se caracteriza na interação

entre mulheres e homens com a natureza em que estas/es, impulsionadas/os por anseios

coletivos, buscam nesse âmbito suprir suas necessidades para garantir a continuidade da

humanidade. Compreendendo que estas necessidades atravessam um movimento de

construção e desconstrução nos percursos da história.

Outro aspecto concerne à lógica da privatização, compreendendo que o

patrimônio público estava gangrenado no seio do Estado. E, assim, fazia-se preponderante

um pacote de medidas alicerçadas num viés que mantém altas taxas de juros, o superávit

primário e o câmbio flutuante, desburocratizando e favorecendo o crescimento monetário.

Sendo este, entrelaçado numa distribuição natural da renda, que se justifica num falso

entendimento de que desenvolvimento econômico é sinônimo de desenvolvimento social.

Também é válido pautar a incorporação de medidas que favorecem a exportação de

commodities além de adotar estratégias que protegem a estrutura da propriedade urbana e

rural.

Não obstante, tais apreensões camuflam os desmontes na esfera dos direitos

sociais conquistados por meio das lutas da classe trabalhadora. Evoca-se, em meio à

reforma gerencial do Estado, a terceirização, a privatização e a publicização7. Esta é

colocada como elemento principal de gerenciamento dos serviços sociais, os quais passam

de uma gestão pública a não estatal, numa abertura a atuação do terceiro setor. Este é tido

como fundamental no contexto em que a intervenção das instituições privadas não está

fortalecida, em termos de vendas dos serviços e mercadorias, necessitando do suporte

estatal para manterem sua estrutura.

7 Por isso a reforma do Estado nesta área não implica em privatização, mas em 'publicização' -
ou seja, em transferência para o setor público não-estatal. A palavra 'publicização' foi criada para
distinguir este processo de reforma do de privatização. E para salientar que, além da propriedade
privada e da propriedade estatal existe uma terceira forma de propriedade relevante no capitalismo
contemporâneo: a propriedade pública não estatal. (PEREIRA, 1997, p. 25)



Mestriner (2008, p. 21) discorre acerca deste campo pontuando o princípio de

subsidiariedade que:

Tradicionalmente, em nosso país, o Estado tem sido o último a responder
diretamente pelas atenções sociais. Neste campo, tem prevalecido o princípio da
subsidiariedade entre o estatal e o privado, em que o Estado transfere para a
sociedade as responsabilidades maiores, restringindo-se à execução de ações
emergenciais. Para tanto, tem utilizado da estratégia da delegação, manipulando
subsídios, subvenções e isenções por meio do mecanismo de convênios e atribuição
de certificados, numa pretensa relação de parceria ou de co-produção de serviços
sob o financiamento estatal.

Nesta tessitura, transparece a atuação do âmbito não estatal, que remete a

complementariedade entre Estado e sociedade, através das instituições do terceiro setor,

muitas vezes confundidas com a própria sociedade civil. É neste processo de confusão

entre conceitos e suas funções, que Pereira (1997), propulsor da reforma do Estado

brasileiro, compreende a “aproximação” entre Estado e sociedade como certo controle civil e

participação social, direcionados a um suposto exercício da democracia.

Ao pensar acerca do ideário neoliberal, percebe-se uma forte propagação das

perspectivas de igualdade e liberdade, que traz a concepção de oportunidades, por um viés

homogeneizador. Conforme Mises (2009, p. 21), “o liberalismo sempre se voltou para o bem

do todo, e nunca para o bem de quaisquer grupos especiais”, tal entendimento nega a

perspectiva de classes sociais. Refletindo a inércia, conformidade, naturalização de uma

realidade posta, inviabilizando o questionar-se sobre novas possibilidades de resistência

numa sociedade capitalista.

4. A LUTA DE CLASSES E AS POLÍTICAS SOCIAIS

Discutir a importância da construção coletiva das políticas públicas imersas na

esfera das relações sociais nesta conjuntura, fundadas nas lutas populares, exige transpor a

perspectiva que concebe a sociedade como um todo homogêneo. Negando as contradições

de classe historicamente configuradas por díspares correlações de forças embasadas em

projetos societários8 em disputa.

Ao referir-se a este olhar que encobre a pluralidade nas esferas de lutas entre as

classes sociais, numa apreensão em que os interesses privados são transvestidos e

8 A experiência histórica demonstra que, tendo sempre em seu núcleo a marca da classe
social a cujos interesses essenciais respondem, os projetos societários constituem estruturas flexíveis
e cambiantes: incorporam novas demandas e aspirações, transformam-se e se renovam conforme as
conjunturas históricas e políticas (NETTO, 2009, p. 3).



apresentados como um anseio geral, a pauta coletiva atravessa um processo de

invisibilidade. Nesse sentido, Iamamoto (1995, p. 58-59) analisa que

[…] o coletivo não mais coincide com o interesse individual, sendo o geral uma
forma ilusória de coletividade; o relacionamento de classes sociais antagônicas, já
condicionadas pela divisão do trabalho, entre as quais existe uma relação de
dominação, que está na base dessa coletividade. Os que têm acesso ao poder
político apresentam seu interesse particular como interesse geral da sociedade. O
interesse coletivo adquire, assim, na qualidade de Estado, uma forma autônoma,
separado dos interesses particulares e gerais. A luta prática desses interesses
particulares que se chocam com o interesse “geral” cria a necessidade do controle e
intervenção prática através do Estado, que se posiciona como defensor desse
ilusório interesse geral.

Nessa lógica, emanam as normatizações conservadoras aliadas ao projeto

societário neoliberal, imbricadas nas políticas públicas, as quais não representam os

anseios da classe trabalhadora. Pois, são postas num patamar intangível e cristalizado,

anulando o movimento do real, em que mulheres e homens transformam e são

transformados pelos processos históricos e conjunturais.

Compreende-se que nessa tessitura, transita a perspectiva descritiva que pauta

a efetivação das políticas por um viés tecnicista, superficial, despolitizado, funcionalista que

direciona o olhar aos fenômenos sociais de modo sistemático, isolando-os e desconectando-

os da totalidade social. Assim, ao ser transposto às políticas públicas, tende a torná-las

meros instrumentos de intervenção mecânicas, abstraindo da realidade social dados

quantitativos.

Remetendo-se a concepção liberal, Behring e Boschetti (2008, p. 56) pontuam

que esta adentra nos aspectos subjetivos da vida social, conduzindo os sujeitos a atuarem

conforme os seus interesses pessoais objetivando ter êxito econômico e social. Estes,

agregados a uma sociedade que compartilha a sua mesma perspectiva individualizante,

passam a ter nas relações sociais um campo de satisfação de interesses particulares. Em

que os sujeitos não se reconhecem em uma concepção humana sócio-genérica9. Nesta

ótica, este discurso se justifica enquanto teoria social pautada numa coletividade ao colocar

o bem comum como consequência involuntária.

Outro aspecto a ser desvelado quando se ressalta a homogeneização social,

remete-se ao arcabouço de desvantagens acumuladas ao longo da história por segmentos

sociais que são travestidos em estigmas. Além da naturalização e adequação aos padrões

9 [...] enquanto indivíduo, portanto, é o homem um ser genérico, já que é produto e expressão
de suas relações sociais, herdeiro e preservador do desenvolvimento humano; mas o representante
do humano-genérico não é jamais um homem sozinho, mas sempre a integração (tribo, demos,
estamento, classe, nação, humanidade) – bem como, freqüentemente, várias integrações – cuja parte
consciente é o homem e na qual se forma sua “consciência de nós”. (HELLER, 1989, p. 21)



que a sociedade espera, limita, impõe e que variam como objetos de manipulação para as

diferentes populações na tentativa de estabelecer o controle social dentro da ordem

capitalista.

Portanto, tais corolários manifestam-se no cotidiano através de desigualdades

sociais, econômicas, territoriais, políticas, étnico-raciais, ambientais, culturais e geracionais

fomentadas por disparidades de classe e transpassadas por questões de gênero e

sexualidade considerando ainda que em meio aos movimentos históricos do real é própria a

construção e superação de novas necessidades. Iamamoto (2015, p. 128), ao reportar-se as

singularidades das desigualdades no contexto brasileiro menciona que:

As desigualdades que presidem o processo de desenvolvimento do País têm sido
uma de suas particularidades históricas. O “moderno” se constrói por meio do
“arcaico”, recriando elementos de nossa herança histórica colonial e patrimonialista,
ao atualizar marcas persistentes e, ao mesmo tempo, transformá-las, no contexto de
mundialização do capital sob a hegemonia financeira. As marcas históricas
persistentes, ao serem atualizadas, repõem-se, modificadas, ante as inéditas
condições históricas presentes, ao mesmo tempo em que imprimem uma dinâmica
própria aos processos contemporâneos. O novo surge pela mediação do passado,
transformado e recriado em novas formas nos processos sociais do presente.

Essas expressões são evidenciadas ao se transpor a imediaticidade que emana

do cotidiano, no qual o real se expõe de modo fragmentado, conflituoso e superficial em seu

estado fenomênico. Mediante a aproximação gradativa do real, inicia-se um percurso de

desvelamento das complexidades inerentes às relações sociais, a partir de um olhar que

transparece as peculiaridades sócio-históricas de construções e rupturas em que as

tendências do passado ressurgem sob novas nuances.

Ao destramar o movimento do real, captura-se a desmistificação de categorias

que remetem e dão significado a outras, possibilitando um encadeamento de complexos,

que dão forma a totalidade. Assim, desnudam-se questionamentos críticos sobre a

naturalização dos fenômenos sociais, emergindo suas causas sócio-históricas, as quais

expressam o nível de luta social entre as classes.

A partir dos processos histórico-dialéticos de desvelamento das expressões da

questão social, incutidas na realidade, emergem as demandas populares que se constroem

enquanto horizonte da luta dos movimentos sociais. Entendendo estes como fruto de

articulações coletivas de cunho sociopolítico e cultural, que trazem em seu cerne, um viés

ideológico. No pensamento gramsciano:

[…] o problema fundamental de toda concepção do mundo, de toda filosofia que se
transformou em um movimento cultural, em uma “religião”, em uma “fé”, ou seja, que
produziu uma atividade prática e uma vontade nas quais ela esteja contida como



“premissa” teórica implícita (uma “ideologia”, pode-se dizer, desde que se dê ao
termo “ideologia” o significado mais alto de uma concepção do mundo, que se
manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade econômica, em todas as
manifestações de vida individuais e coletivas) — isto é, o problema de conservar a
unidade ideológica em todo o bloco social que está cimentado e unificado
justamente por aquela determinada ideologia. (GRAMSCI, 1999, p. 98-99)

Em uma perspectiva gramsciana, no contexto de resistência das camadas

populares, eclode de modo paralelo as manifestações das forças hegemônicas das classes

dominantes que tendem a sobressair-se artificialmente às populares. Como processo

contraditório, os projetos hegemônicos e contra-hegemônicos estão em constante embate, o

que pode levar à crise de hegemonia.

Estas forças hegemônicas adquirem legitimidade ao trazerem para a esfera

estatal, com seus aparatos coercitivos e de coesão, as demandas dos setores dominados.

Portanto, o que pode ser evidenciado, a partir dessa dinâmica, é a tendência às pluralidades

das revoluções passivas. Estas são a capacidade de permanente negociação entre Estado

e as camadas sociais no sentido de manter a hegemonia, o que ocorre por meio de

pequenas concessões em momentos de tensão no sentido de arrefecer as insatisfações dos

grupos contra-hegemônicos. É a própria busca do consenso no qual o uso da ideologia é

fundamental. Esta certamente vem sendo uma chave mestra no neoliberalismo,

considerando que os processos ideológicos de fragmentação da classe trabalhadora, a

cooptação de suas ideias, travestidas de elementos como o mérito, as igualdades de

condições, a isonomia do Estado em torno das classes estão sendo o sustentáculo da

superexploração do trabalho hodiernamente. São os elementos ideológicos que dificultam a

construção de uma contra-hegemonia popular, e, a partir disso, o vislumbrar de outra forma

de sociedade.

Cabe lembrar que as revoluções passivas são socialmente aceitáveis por

constituírem mobilizações verticalizadas, conformativas e que pautam mecanismos de

contenção das camadas populares ao se limitarem em ações contestatórias que não

vislumbram a emancipação humana. Estes mecanismos transparecem nas estratégias

institucionais ao serem incorporadas pelas ouvidorias, aos Serviços de Atendimento ao

Cliente (SAC), programas empresariais de fomento a qualidade de vida que contemplam

incentivos a saúde privada e a formas de asseguramento particularizados, caracterizando

assim, a despolitização dos direitos sociais subalternizando e flexibilizando as lutas da

classe trabalhadora.



5 CONCLUSÃO

As políticas sociais ao serem trabalhadas em um contexto neoliberal são

transvestidas de um aspecto despolitizado, burocrático, deslocado dos ditames de

participação democrática da classe trabalhadora. Transferindo-se para o contexto brasileiro,

em sua historicidade, esse olhar sob os direitos sociais encontram um ambiente propício,

devido a ótica conservadora clientelista pautada nas políticas do favor.

Destarte, articulam-se estratégias de resistência num movimento em que se

ramificam frentes de luta ao considerar o caráter unitário fundante da questão social. Visto

que esta permeia o âmbito das relações sociais, marcadas pela perspectiva patriarcal que

historicamente vincula-se ao enaltecimento da propriedade privada, que está na base

contraditória da luta de classes.
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